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Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve
deneyimlerimizi ve haberleri sizinle paylaşmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için
yol gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz
aşağıda verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde
yaymanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı gereksiz yere almak istemiyoruz. Adresinizin
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta
adresimize tıklamanız yeterlidir.
Saygılarımızla...

Bakü'nün Modern Yüzünün
Simgesi Hilton Oteli'nde
Konforun Simgesi Carrier
Su Soğutma Grupları
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
Teknik Bülten; Haberler; Gerçek Konfor;
Yeni Ürün
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile almak
isterseniz;
www.alarko-carrier.com.tr adresinden abone
olabilirsiniz.
Eski Sayılar
Alarko Carrier Gerçek Konfor bültenlerinin ve
diğer bültenlerin eski sayılarına
www.alarko-carrier.com.tr adresindeki
“Bültenler” başlığı altından erişebilir ve
indirebilirsiniz.
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Not: Bu e-bülteni almak istemiyorsanız,
lütfen ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boş bir mail gönderiniz.

Son yıllarda inşa edilen modern binalarla görünümü büyük ölçüde değişen Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şehrin ticaret merkezinin tam kalbinde, Bakü Havalimanına 30 kilometre uzaklıkta
Hazar Denizi'nin
sahil şeridinde yer
alan Hilton Bakü
Oteli mimarisi, iç
ortamı ve ağırladığı misafirleriyle
kentin en fazla ilgi
gören mekanlarının başında geliyor. >>>
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Koray İnşaat tarafından yapılan, mekanik tesisatı Demta tarafından
üstlenilen 5 yıldızlı Hilton Bakü Oteli, en yüksek Hilton standartlarında. 2.808 m² zemin üzerine inşa edilen otel 25 katlı, toplam inşaat
alanı 42.160 m².
Katlar boyunca devam eden galeri boşluğu, panoramik asansörler
ile farklı bir mekan anlayışıyla, şehrin panoramasını, Hazar Denizi
eşliğinde iç mekana taşıyor.
Zemin katında modern tasarımlı giriş holü, Lobby&Bar, All Day Restaurant bulunuyor. 2.ve 3.katlar toplantı ve sergi salonlarına ayrılmış;
1.000 m²'lik geniş bir fuaye dikkati çekiyor.
Business Center konukların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde
tasarlanmış. Misafirlere ayrılan 17 katta 177 standart oda, 3 engelli
odası, 39 executive guestroom, 52 mini suite, 36 junior suite, 1 adet
presidential suite ve 1 adet executive lounge bulunuyor. En üstteki
katlar müşteriye maksimum konforun sunulduğu SPA, şehri panaromik gören Fitness Center, deniz manzaralı havuz ve değişik restaurantlar yer alıyor. Otelin en görkemli mekanı gün boyunca 360°dönerek konuklara Bakü panoramasını sürekli izleten roof bar.
Bakü’nün gözde mekanı Hilton Bakü’de açıldığından bu yana
Carrier'ın en son teknolojiye sahip, yüksek verimli ve güvenilir hava
koşullandırma cihazları eksiksiz ve kaliteli bir iç ortam sağlayarak otelin cazibesine önemli katkı sağlıyor. Otelin hava koşullandırma projesinde yüksek verimli Carrier Everygreen19 XR su soğutmalı santrifüjlü
ve Carrier 30 RB hava soğutmalı soğutma grupları kullanılmıştır.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü son yıllarda yükselen görkemli ve
modern binalarla yepyeni bir çehre kazanıyor. Yeni Bakü ile bu
yıl düzenlenen Eurovision Yarışması sırasında kısmen tanışmıştık.
Hilton Oteli yeni Bakü'nün merkezinde yer alıyor. Hemen yakınındaki modern binalar arasında üçlü "Ateş Kuleleri" özellikle dikkati
çekiyor (en üstte); Otelin iç mimarisi de modern bir tasarım eseri
(üstte ve yanda); Geceleri özel olarak aydınlatılan otel Baku'nun
gece görünümüne renk katıyor (yan sayfa, en üstte)
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Azerbaycan Hilton Bakü Otel’i Teknik Personeline Eğitim
29 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Bakü Hilton Otel’i teknik personeline
Alarko Carrier Alarko Satış Sonrası Hizmetler Bakım ve Süpervizyon Şefi
Tolga Aydınlı tarafından teknik müşteri eğitimi verildi.
19 XR santrifüj su soğutma grupları ve 30 RB hava soğutmalı kondanserli
su soğutma gruplarınının anlatıldığı eğitimde, ilk gün 30RB su soğutma
grupları, ikinci gün 19 XR santrifüj su soğutma grupları hakkında teknik ve
teorik bilgiler eğitim dökümanları üzerinden katılımcılara aktarıldı.
Eğitimde, cihazların günlük işletilmesi, bakımı, arıza ve problem çözme,
genel kullanımı hakkında da bilgi verildi.
2011 Ağustos ayı içerisinde hizmete giren otel teknik personeli ve yönetim
kadrosu, verilen eğitim ve desteklerimizden dolayı Alarko Carrier’a teşekkürlerini ilettiler.

Bakü- Hilton Oteli’nde Kullanılan Carrier Su Soğutma Cihazları
Carrier'ın tasarladığı Evergreen®
ailesi çevreye zarar vermeden
üstün verimlilik sağlar. Evergreen su
soğutucularının yüksek verimi gerçek
çalışma koşulları için geçerlidir. Bu
nedenle, küresel ısınma üzerindeki
doğrudan veya dolaylı etkileri büyük
ölçüde azaltılmıştır.
• 703 - 5275 kW kapasite aralığında olan19 XR, yüksek teknoloji, yüksek verimli motorla sınıfında en yüksek verime (Best in Class) sahip.
• R134a soğutucu akışkanlı.
• Yıllık kaçak oranı %0,1; hava koşullandırma endüstrisinde sağlanabilen
en küçük kaçak değeri. Su soğutucunun içine soğutkan depolama olanağı; böylece bakım sırasında soğutkan transfer işlemi yapılırken kaçak
miktarı en düşük seviyede olur.
• Hermetik sıkıştırma
• Modüler yapı
• Pozitif basınçlı tasarım

30RB- HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU
Yeni kuşak Aquasnap Puron su
soğutma grupları, son teknolojik
yeniliklere uygun nitelikler taşır:
Çevre dostu soğutucu R410A,
scroll kompresörler, kompozit
malzemeden yapılmış düşük ses
seviyeli fanlar ve öz denetleme
yeteneğine sahip mikroişlemci
kontrolü.
Aquasnap, entegre hidronik bir
modülle donatılabilir ve bu durumda cihazın yerleştirme işlemleri yalnızca elektrik beslemenin
Yüksek Performansl›,
bağlanması ve su besleme ve
Çok Yetenekli...
dönüş boruları gibi doğrudan
işlerden ibaret olur.
Sessiz çalışma, kolay ve hızlı montaj, ekonomik çalıştırma, çevre dostu,
güvenilir ürün, Prodialog Plus kontrolü, uzaktan yönetim (standart)-(emm
seçeneği), eksiksiz opsiyon ve aksesuarlar.
TM

SU SO⁄UTMA GRUBU
ISI POMPASI
250-750 kW

PURON® so¤utucu ak›ﬂkanl›

30RB/30RQ - R410A

CARRIER 19 XR/XRV EVERGREEN® Serisi
Su Soğutmalı Santrifüjlü Su Soğutma Grubu

